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T.C.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı   : 14833965-821.05-E.6487468 20.04.2020
Konu : "Evde Hayat Var"
             Konulu Etkinlik

DAĞITIM YERLERİNE

Dünya genelinde ve ülkemizde görülen Korona Virüs (Covid-19) pandemisinin her tür 
ve kademedeki uzaktan eğitim gören öğrencilerimiz üzerindeki etkisini en aza indirmek ve 
öğrencilerimizin evde geçirmiş oldukları zamanı daha verimli hale getirebilmek için onları 
sosyal etkinliklere yönlendirmek amacıyla; ilimiz genelinde  bulunan tüm resmi/özel 
ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim görmekte olan öğrencilerinin katılacağı ve başvuru 
tarihleri 21 Nisan - 01 Haziran 2020 tarihleri arasında olan  "Evde Hayat Var" konulu 
etkinlik Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenecek olup, konuya ilişkin 
şartname müdürlüğümüz http://afyon.meb.gov.tr/ web adresinde yayınlanmıştır.

Bilgilerinizi ve ilgili etkinliğin ilçeniz/okulunuz/kurumunuz öğretmen/öğrencilerine 
duyurulmasını ve şartnamede belirtilen hususlara herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeden 
uyulmasını önemle rica ederim.

                                                                                                  Metin YALÇIN
                                                                                                          Vali a.          
                                                                                              İl Milli Eğitim Müdürü

Eki: Şartname (5 sayfa)

Dağıtım:                                  
Gereği:                                                                                              Bilgi:
-17 İlçe Kaymakamlığına (İlçe MEM) - Temel Eğitim Şubesi 
-Merkez ve merkeze bağlı tüm resmi/özel ilkokul, - Din Öğretimi Şubesi
 ortaokul ve lise dengi okul/kurumMüdürlüklerine - Mesl.ve Tekn.Eğt.Şb         
                                     - Özel Eğt. ve Reh. Hiz.Şb. 

- Özel Öğrt Kurumları Şub. 
                                       
   Bilgi İşlem ve Eğitim Tek. Şube Müdürlüğüne
  (Müdürlüğümüzün web sitesinde yayınlanmak üzere)             



T.C. 
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ 
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

KORONA VİRÜSÜN ÖĞRENCİLERİMİZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ EN AZA 
İNDİRMEK AMACIYLA RESİM YAPMA, ANI VE DENEME YAZMA ETKİNLİĞİ 

ŞARTNAMESİ 
-2020- 

 
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce, dünya genelinde ve ülkemizde görülen 

korona virüsün her tür ve kademede uzaktan eğitim gören öğrencilerimiz üzerindeki etkisini en 
aza indirmek evde geçirmiş oldukları zamanı daha verimli geçirmeleri için öğrencilerimizi sosyal 
etkinliklere yönlendirmek amacıyla resim yapma, anı ve deneme yazma etkinliği 
düzenlenecektir. 

 
                Etkinliğin Amacı: 
 
Madde-1 İlimiz merkez ve ilçelerinde korona virüs nedeni ile uzaktan eğitim gören 
öğrencilerimizin uzaktan eğitim gördükleri dönemde yaşadıkları sosyal ve psikolojik 
değişiklikleri ve onlarda uyandırdığı duygu ve düşünceleri ifade etmeyi amaçlamaktadır. Yine 
öğrencilerimizdeki sanat yeteneği yaratıcılık ve güzel Türkçemizin olanaklarını kullanmak sureti 
ile sanatkârane bir şekilde ifade edilmesine zemin hazırlamaktır.  
    
                Etkinliğin Konusu: 
 
                Resim, Anı ve Deneme Yarışmaları için "EVDE HAYAT VAR" konusu 
belirlenmiştir. 
                
Madde-2 Belirlenen konuda; 
 

a)     İlkokul 1., 2., 3. ve 4. sınıflar arasında resim, 
b)    Ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf  öğrencileri arasında Anı, 
c)     Lise 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri arasında Deneme alanlarında Etkinlik  
        yapılacaktır. 

  
               Etkinliğin Kapsamı: 
 
Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen etkinliğe katılacakları, eserlerde 
aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile 
yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır. 
  
  
               Etkinliğe Katılacaklar: 
 
Madde-4 Etkinliklere Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı il geneli tüm 
resmi/özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılacaktır. 
 
 
               Eserlerde Aranacak Şartlar: 
 
Madde-5 İlkokullar Arası Resim dalında etkinliğe katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar 
aranacaktır: 
  



 Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, 
kuru boya, guaj boya vb.) 

 Kullanılacak kağıtlar 35 x 50 cm ebatlarında olmalıdır. 
 Resmin ön yüzüne, resmin temasını bozmayacak şekilde yarışmaya katılacak olan 

öğrencinin adı ve soyadı ve okulun ismi yazılacaktır. Kırışmış ve yıpranmış eserler 
aşağıda verilen linke yüklemesi yapılmayacaktır. Bu nedenle linke yüklemesi yapılacak 
eserlerin yıpranmış veya zarar görmüş olmaması gerekmektedir. 

 Teslim tarihinden sonra linke yükleme yapılamayacaktır. 
 Her öğrenci etkinliğe bir (1) eserle katılacaktır. 
 Linke yüklenecek eserin boyutu 4 mb’dan fazla olmayacaktır. 
 Her okuldan 1. seçilen eser, http://afyon.meb.gov.tr/afbis adresinden kurum girişi 

yaparak üstte yer alan “Evde Hayat Var” linkine yükleme yapılacaktır. Fiziki 
olarak eserler elden teslim edilmeyecektir. 

 
 
        Eserler incelenirken; 
 

 Kompozisyon (amaca uygunluğu), 
 Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanılabilirliği), 
 Yaratıcılık  (konuyu özgün olarak işleyebilmesi), 

 
Ortaokullar Arası Anı dalında etkinliğe katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar 

aranacaktır: 
  
 Etkinliğe katılacak eserler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olmak ve iki sayfayı 

geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile 
yazılacaktır. 

 Eserler istenilen ölçü ve türlerde yazılabilir. 
 Teslim tarihinden sonra linke yüklenen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 Eserin yazıldığı  (A4) dosya kâğıdının ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve 

her yarışmacı eserin bitimine etiket formatına uygun olarak; öğrencinin adı soyadı, sınıfı 
ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazacaktır. 

 Linke yüklenecek eserin boyutu 4 mb’dan fazla olmayacaktır. 
 Her okuldan 1. seçilen eser, http://afyon.meb.gov.tr/afbis adresinden kurum girişi 

yaparak üstte yer alan “Evde Hayat Var” linkine yükleme yapılacaktır. Fiziki 
olarak eserler elden teslim edilmeyecektir. 

 
Eserler incelenirken; 
 

 Temanın İşlenişi, 
 Türkçe ve dilbilgisi kuralları, 
 Konuya hâkimiyet, 
 Ses unsurlarını ve hecede bulunan bazı özellikleri şiirin içine başarı ile koyma, 
 Şiirin derinliği ve etkileyiciliğikonusunda değerlendirme yapılacaktır. 
 Her öğrenci yarışmaya bir (1) eserle katılacaktır. 

 
 
 
 
 
 



Liseler Arası Deneme dalında etkinliğe katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar 
aranacaktır: 
                 
 Etkinliğe katılacak eserler (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 

punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır. 
 Kırışmış ve yıpranmış eserlerin verilen linke yüklemesi yapılmayacaktır. 
 Teslim tarihinden sonra linke yükleme yapılmayacaktır. 
 Eserin yazıldığı  (A4) dosya kâğıdının ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve 

her yarışmacı eserinin altına etiket formatına uygun olarak; öğrencinin adı soyadı, sınıfı 
ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazacaktır. 

 Linke yüklenecek eserin boyutu 4 mb’dan fazla olmayacaktır. 
 Her okuldan 1. seçilen eser, http://afyon.meb.gov.tr/afbis adresinden kurum girişi 

yaparak üstte yer alan “Evde Hayat Var” linkine yükleme yapılacaktır. Fiziki 
olarak eserler elden teslim edilmeyecektir. 
. 

 
         Eserler incelenirken; 
 

 Başlık: (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması)Anlatım düzeni 
 Giriş: Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkileyiciliği. 
 Gelişme: Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce zinciri,Yardımcı 

fikirlerinana fikri desteklemesi. 
 Sonuç: Ana fikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme. 
 Anlatım Zenginliği (sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle yapıları, paragraf arasındaki 

geçişler.) 
 Yazım Kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi noktalama paragrafdüzeni) 
 Bir bütün olarak yazılı anlatım (verilmek istenen mesaj)konusunda değerlendirme 

yapılacaktır. 
 
 
Başvuru: 
 
         Madde-6  

 Başvurular 21 Nisan 2020 tarihi ile 1 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 
 

 Etkinliğe katılacak eserlerin ilk değerlendirmesi okullarında yapılacaktır.  
 

 Merkez ve merkeze bağlı Okullarda 1. seçilen eserler http://afyon.meb.gov.tr/afbis 
adresinden kurum girişi yaparak üstte yer alan “Evde Hayat Var” linkine 
yüklenecektir. Fiziki olarak eserler elden teslim edilmeyecektir. 
 

 İlçelerdeki okullarda 1. seçilen eserler ise bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne 1 Haziran 2020 tarihinden önce gönderilecek ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Eser İnceleme Komisyonu tarafından 1.seçilen eser 
http://afyon.meb.gov.tr/afbis adresinden kurum girişi yaparak üstte yer alan “Evde 
Hayat Var” linkine yüklenecektir. 
 

 Okullardan ve İlçelerden 1. Seçilen eserler, 01–15 Haziran 2020 tarihleri arasında, 
İl Eser İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve eserlerden  ilk üçe (3) 
girenlerin sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek bir tarihte 
duyurulacaktır.  



 
 
Yapılacak İşlemler:  
 
 
Madde-7  
 
1-Merkez ve Merkeze Bağlı Okul Müdürlüklerince; 
 
a)  Etkinlik takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapılacaktır. 
b)  Başvurulan eserler okullarda oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. 
c)  Birinci olan eserlerin http://afyon.meb.gov.tr/afbis adresinden kurum girişi yaparak üstte 
yer alan “Evde Hayat Var” linke yüklemesi yapılacaktır. 
 
 
2-İlçelere Bağlı Okul Müdürlüklerince; 
a)  Etkinlik takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapılacaktır. 
b)  Başvurulan eserler okullarda oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. 
c)  Okullarda 1.seçilen eserler bağlı bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine 01 Haziran 
2020 tarihinden önce gönderilecektir. 
 
 
3-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince: 
a)  Etkinlik takvimi doğrultusunda İlçe bünyesinde bulunan resmi/özel okullara gerekli duyuruyu 
yapacaktır. 
b) İlçedeki okullardan 1. olarak seçilen eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi 
üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Eser İnceleme Komisyonu oluşturulacak ve  1. 
seçilen eser, 1 Haziran 2020 tarihinde, http://afyon.meb.gov.tr/afbis adresinden kurum 
girişi yaparak üstte yer alan “Evde Hayat Var” linkine yüklenecektir. 

 
 

4-İl Milli Eğitim Müdürlüğünce: 
 
a)  Etkinlik takvimi doğrultusunda Afyonkarahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, 
Afyonkarahisar merkez ve merkeze bağlı resmi/özel okullara gerekli duyuruyu yapacaktır. 
b)  Merkez Okullardan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden 1. seçilerek ilgili linke yüklenen 
eserler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eser İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 
c) Yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren eser sahipleri İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün belirleyeceği tarihte ve okulda düzenlenecek Törende ödüllendirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Takvim: 
 
Madde-8 Etkinlik takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır: 
 

YARIŞMA AŞAMALARI TARİHLER 

  
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yarışmaların ilçe milli eğitim 
müdürlüklerine ve merkeze bağlı resmi/özel okullara 
duyurulması 

  
21 Nisan 2020 

  
- Eserlerin merkez ve merkeze bağlı okul müdürlüklerince 
değerlendirilmesi ve her okulun 1.seçilen eserinin mesai 
bitimine kadar verilen linke yüklemesinin yapılması,  
- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulan Eser İnceleme 
Komisyonu tarafından 1. seçilen eserin mesai bitimine kadar 
verilen linke yüklemesinin yapılması,  

  
01 Haziran 2020 

  
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eser İnceleme Komisyonunun 
toplanması ve sonuçların ilanı 

  
01–15 Haziran 2020 
 

  
ÖDÜL TÖRENİNİN YER VE ZAMANI İLERLEYEN TARİHLERDE İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜNCE BELİRLENEREK DUYURUSU YAPILACAKTIR.  
 
 
 
Diğer Hususlar: 
 
Madde-9 Yarışmaya katılan eserler; 
                       
a)  Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde 
yayımlanmamış olacaktır. 
b)  Eserlerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine aittir. 
c)  Eserlerde siyasi/ideolojik fikir ve çağrışımlardan uzak durulacaktır. 
d)  Eserlerle ilgili tüm tasarruf, yayın ve telif hakları Afyonkarahisar İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne aittir. 
e)  Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklarıdır. 
f)  İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerimizden gelen eserleri kitapçık olarak bastırma, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğüne ait tüm sosyal medya hesaplarından paylaşma hakkına sahip 
olacaktır. 
g) Bütün okullardan seçilerek gelen eserler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kitapçık haline 
getirilerek eğitimin bütün paydaşları ile paylaşacaktır. (Bakanlık, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Öğrenci velileri ve Öğrenciler) 
 
                                                                                                                    
İletişim:    
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Hizmetleri Şubesi (Afyonkarahisar Belediyesi 5. Katı) 
İrtibat Tel: 0 (272) 213 76 03 – 04   Dahili: 175 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Şubesi (Afyonkarahisar Belediyesi 4. Katı) 
İrtibat Tel: 0 (272) 213 76 03 – 04   Dahili:114 


